
 
Na temelju članka 20. Stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju(NN:10/97,107/07 i 94/13) i članka  36. Statuta Dječjeg vrtića 

Ludina ,  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ludina 

 

Objavljuje natječaj za 

 

NATJEČAJ 

 

ZA  UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ LUDINA 

 

za pedagošku 2019./2020.godinu 

 

  Dječji vrtić Ludina vrši upis u slijedeće vrste programa: 

     

     1.Redovni cjelodnevni program(desetosatni) 

     2.Poludnevni program(igra + ručak) 

 

     Uvjeti i način provođenja upisa nalaze se na web stranici Dječjeg vrtića 

Ludina (www.dvludina.hr) i oglasnoj  ploči Dječjeg vrtića Ludina , a čine 

sastavni dio Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika 

usluga u Dječjem vrtiću.  

  

    Obrazac Zahtjeva za upis djeteta može se podići u Dječjem vrtiću Ludina ili 

ga  preuzeti sa web stranice Vrtića www.dvludina.hr.  Na istim mjestima može 

se pronaći i Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika 

usluga u Dječjem vrtiću Ludina kao  i popis obavezne dokumentacije i 

dokumentacije za ostvarivanje prednosti pri upisu.  

  

     Zahtjevi za upis djece u  Dječji vrtić Ludina, za pedagošku godinu 

2019./2020., primat će se od 06.-.5.2018.  i to radnim danom od 08,00-13,00h u 

Dječjem vrtiću Ludina,Crkvena  2, 44316 Velika Ludina. 

 

 

 

Rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića .2019. 

 

 

UPRAVNO VIJEĆE  DJEČJEG VRTIĆA LUDINE 

http://www.dvludina.hr/


 
 

Na temelju članka 23a Stavak 1.  Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju(NN:10/97,107/07 i 94/13) i članka  36. Statuta Dječjeg 

vrtića Ludina ,Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ludina 

 

Objavljuje javni poziv za 

 

UPIS DJECE  U  

 

PROGRAM PREDŠKOLE 

 

 

 

Pozivaju se roditelji djece rođene između 01.04.2013. i 31.03.2014. 

odnosno koja do 31.03.2020. pune šest (6) godina i obveznici su  

polaska u osnovnu školu u školskoj godini 2020./2021., a koja ne 

pohađaju Vrtić  da se jave u Dječji vrtić Ludina radi upisa u Program 

predškole za pedagošku godinu 2019./2020. 

   

       Prema Zakonu o predškolskom odgoju (nn 10/97,107/07,94/13, 

članak23a) Program predškole obavezan je za svu djecu u godini dana 

prije polaska u osnovnu školu, a za djecu s teškoćama u razvoju i 

djecu romske nacionalne manjine dvije godine prije polaska u školu  

kojoj  je potrebno više vremena za stjecanje potrebnih kompetencija 

kako bi bila spremna za polazak u osnovnu školu. 

       

Pozivamo roditelje djece navedene dobi da u Dječjem vrtiću Ludina ili 

na web stranici Vrtića  www.dv.ludina.hr , preuzmu Prijavnicu  za 

upis djeteta u program predškole te ispunjen, zajedno s ostalom 

potrebnom dokumentacijom, predaju u Dječji vrtić Ludina najkasnije 

do 15.06.2019. 

 

 

 

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA LUDINA 

http://www.dv.ludina.hr/

